
الرسائل األساسية
ÛÛ يجب أن تنعكس االحتياجات الخاصة لألطفال واملراهقني يف الربامج املعنية بالعنف الجنيس واملبني عىل النوع االجتامعي. فالفتيات والفتيان يحتاجون

إىل رعاية خاصة وتدّخالت مالمئة ألعامرهم بحسب سّنهم ومستوى نضوجهم.

ÛÛ.يجب التعاون مع املجتمعات املحلّية، وبشكٍل خاص مع الرجال والفتيان، للوقاية من العنف الجنيس ضّد األطفال

ÛÛ.قة ومتعّددة القطاعات تحرتم وجهات نظر الطفل ومصالحه الفضىل الوقاية من العنف الجنيس ضّد األطفال واالستجابة له يتطلّبان استجابة ُمنسَّ

ÛÛ الروابط القوية بني الربامج املعنية بحامية الطفل، والتعليم، والعنف الجنيس واملبني عىل النوع االجتامعي أساسية للوقاية من العنف الجنيس ضّد

األطفال واالستجابة له بشكٍل فّعال.

ÛÛ.منذ بداية حالة الطوارئ، يجب إنشاء خدمات آمنة ومناسبة وآليات إبالغ تكميلية، مع أخذ االحتياجات الخاصة لألطفال يف الحسبان

وبالتايل، يجب عىل جميع ِفرَق العمل اإلنسانية أن تفرتض وتؤمن بأّن العنف واملبني عىل 
النوع االجتامعي، وبشكٍل خاص العنف الجنيس، يحصل ويشّكل مسألة حامية خطرية 

دة للحياة ، بغّض النظر عن وجود أو غياب األدلّة امللموسة واملوثوقة.« وُمهدِّ

املبادئ التوجيهية للتدّخالت املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية

يجب حامية األطفال من جميع أشكال العنف واالستغالل الجنيس، ويجب إتاحة وصول الناجني األطفال إىل آليات االستجابة املالمئة، عىل النحو املنصوص 

عليه يف اتّفاقية حقوق الطفل )املادتان 19 و34(. ولكّن العنف واالستغالل الجنيس لألطفال منترٌش عىل الرغم من أنّه يكون مخفًيا يف أغلب األحيان. يف 

حاالت النزوح القرسي حيث تنهار أنظمة الدعم االجتامعية وآليات الحامية بفعل النزاع، غالًبا ما تتفاقم هذه اإلساءات بالنسبة للفتيان والفتيات عىل حّد 

سواء. ويتعرّض كّل من النساء، والفتيات، والفتيان الالجئني والنازحني بشكٍل غري متناسب لخطر العنف الجنيس بشكٍل خاص، سواء يف خالل الفرار أو يف 

النزاع، حيث ُيستخَدم العنف الجنيس كسالح حريب.

وقد تؤّدي حالة الطوارئ وظروف العيش القاسية إىل دفع الفتيات والفتيان إىل االنخراط يف الجنس من أجل البقاء مقابل الحصول عىل السلع املادية، أو 

املساعدات، أو املواد الغذائية. لذا، فإّن معالجة العنف الجنيس تشكّل أولوية »طارئة« واسرتاتيجية بالنسبة إىل مفّوضية األمم املّتحدة لشؤون الالجئني؛ 

كام أّن الوقاية من العنف الجنيس ضّد األطفال واالستجابة له يشّكالن جزًءا هاًما من االسرتاتيجيات العاملية املعنية بالعنف الجنيس واملبني عىل النوع 

االجتامعي، وحامية الطفل، والتعليم.

امية الطفل
ن ح

ض موجز ع
عر

العنف الجنيس ضّد األطفال

تّم إصدار املذكرة املوجزة هذه من قبل وحدة حامية الطفل، شعبة الحامية الدولية، للعمليات امليدانية 

كمذكّرة مرجعية رسيعة حول املسائل املواضيعية األساسية املتعلّقة  مبسائل حامية الطفل.



د الناجون من العنف الجنيس مبعلوماٍت  تتّم حامية الفتيات والفتيان من العنف الجنيس، ويُزوَّ
مالمئة ألعامرهم، إىل جانب االستجابة اآلمنة، والرسيعة، والشمولية.

املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين، املعيار 9: العنف الجنيس

اإلطار القانوين والسياسايت

ÛÛ االطاّلع عىل اإلطار القانوين والسياسايت الوطني بشأن العنف الجنيس، مبا

يف ذلك األحكام الخاصة بالطفل، والسّن القانوين إلعطاء املوافقة، وقوانني 

اإلبالغ اإللزامي.

ÛÛ تحديد الفجوات يف اإلطار القانوين الوطني املرتبط بحامية الناجني من

العنف الجنيس وحشد التأييد للتغيري.

ÛÛ دعم تطوير إجراءات عمل موّحدة بشأن حامية الطفل و/أو العنف

الجنيس واملبني عىل النوع االجتامعي، مع تسليط الضوء عىل الجهات 

الفاعلة األساسية ومجاالت املسؤولية لوكاالت األمم املتّحدة واملنظاّمت 

غري الحكومية، باإلضافة إىل الحكومة املضيفة، وضامن أن تكون أّي 

إجراءات من هذا القبيل صديقة للطفل.

املعارف والبيانات

ÛÛ العمل مع الحكومات لتقييم نظام حامية الطفل وجدوى هذا النظام

بالنسبة إىل االحتياجات املحددة للناجني األطفال، ولتحديد الفجوات 

التشغيلية من أجل الكشف عن املجاالت التي ميكن التحسني فيها.

ÛÛ إدراك املامرسات املؤذية التي تشّكل تبعاٍت للعنف الجنيس، مثالً: إرغام

األطفال الناجني عىل الزواج من املُعتدي.

ÛÛ إجراء تقييامت لتكوين صورة أفضل عن طبيعة العنف الجنيس أو

نطاقه، وعوامل الحامية والخطر املرتبطة بالعنف، والخدمات املتوافرة 

والفجوات. ويجب تفصيل التقييامت بني املجموعات املحّددة املعرّضة 

للخطر وتكييف التدّخالت بحسب احتياجاتهم )أي الفتيات والفتيان 

ذوو اإلعاقة، والشباب والشابات املثليون ومزدوجو امليل الجنيس 

ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الجنس(.

ÛÛ دعم إنشاء واستخدام أنظمة إدارة املعلومات، مثل نظام إدارة

املعلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

ÛÛ دعم جهود فرق العمل عىل املستوى القطري املؤّسسة للرصد، واإلبالغ

بشأن العنف الجنيس يف النزاع واالنتهاكات الجسيمة ضّد األطفال يف 

النزاع املسلّح، متاشيًا مع قراَري مجلس األمن 1612 )آليات الرصد 

واإلبالغ( و1960 )ترتيبات الرصد، والتحليل، واإلبالغ(.

التنسيق

ÛÛ املشاركة يف أو تأسيس آليات التنسيق لحامية الطفل، وضامن الروابط

بني القطاعات )العنف الجنيس واملبني عىل النوع االجتامعي، التعليم، 

الصّحة(.

ÛÛ التنسيق مع القطاعات األخرى للحّد من مخاطر العنف الجنيس عىل

األطفال )إدارة املخيّامت، توزيع األغذية، إلخ.(.

القدرة البرشية واملالية

ÛÛ ضامن تخصيص موارد مالية كافية للوقاية من العنف الجنيس واالستجابة

له، وضامن أن تؤخذ يف الحسبان يف مقرتحات التمويل العنارُص الخاصة 

بالطفل يف االستجابات للعنف الجنيس واملبني عىل النوع االجتامعي.

ÛÛ ،تدريب املستجيبني عند الخطوط األمامية، مثل العاملني االجتامعيني

والعاملني يف املجال الصّحي، والرشطة، واملنظاّمت املحلّية، عىل اإلجراءات 

والنهج الصديقة للطفل واملالمئة لعمره، باإلضافة إىل اإلسعافات األّولية 

النفسية، واملبادئ التوجيهية، وإجراءات العمل املوّحدة.

ÛÛ الرتويج ملدّونة قواعد السلوك وتدريب جميع موظّفي ورشكاء املفّوضية

عىل الحامية من االستغالل واإلساءة الجنسيَني، ومسائل الجنس من أجل 

البقاء. وضع إجراءات مرتبطة بالحامية لجميع األشخاص الذين يحتّكون 

باألطفال )الرشطة، املعلّمون، العاملون يف املجال الصّحي، املوظّفون، 

الرشكاء، املتطّوعون(.

الوقاية واالستجابة

ÛÛ تدريب املعلّمني وموظّفي املدارس حول حامية الطفل والعنف الجنيس

واملبني عىل النوع االجتامعي، مبا يف ذلك، تحديد األطفال الناجني من 

اإلساءة الجنسية، وآليات اإلحالة.

ÛÛ تعزيز بيئات التعلّم اآلمنة )مدّونة قواعد السلوك لجميع املوظّفني يف

املدارس، أصول التدريس املرتكزة عىل الطفل، مشاركة الطفل( )يُرجى 

مراجعة االسرتاتيجية الرتبوية الخاصة باملفّوضية )اإلجراء 2((.

ÛÛ دعم مشاركة الفتيات يف املدارس والحفاظ عىل بقائهن يف املدرسة من

خالل برامج متخّصصة، مبا يف ذلك، توظيف املعلاّمت اإلناث واالحتفاظ 

بهّن.

ÛÛ دعم اآلليات املجتمعية املوجودة لحامية الطفل إذ إنَّها تلعب دوًرا

أساسيًا يف الوقاية من العنف الجنيس ضّد األطفال واالستجابة له.

ÛÛ ،ق لتحديد األطفال املعرّضني للخطر، وتسجيلهم ضامن نظام ُمنسَّ

ومتابعتهم، مبا يف ذلك األرس التي يرأسها طفل، واألطفال املنفصلون عن 

ذويهم أو غري املصحوبني، واألطفال ذوو اإلعاقة، إلخ.

ÛÛ ضامن تكييف الخدمات بحسب احتياجات األطفال، مثالً: الخدمات

النفسية االجتامعية يجب أن تكون مالمئة للعمر إذ إّن األطفال لن 

مة للراشدين. يستجيبوا للخدمات نفسها املُصمَّ

ÛÛ الرتويج لـإعادة إدماج األطفال الناجني يف مجتمعاتهم املحلّية اجتامعيًا

واقتصاديًا.

ÛÛ توفري املهارات االجتامعية والحياتية للفتيات والفتيان من أجل متكينهم

من حامية أنفسهم ضّد العنف واالستغالل الجنسيني.

حشد التأييد والتوعية

ÛÛ نرش التوعية يف املجتمعات املحلّية حول حقوق األطفال، والعنف

واالستغالل الجنسيني.

ÛÛ القيام بحمالت توعية تستهدف األطفال واملراهقني، حول العنف

الجنيس واملبني عىل النوع االجتامعي، وكيفية اإلبالغ عن الحوادث، 

باإلضافة إىل خدمات االستجابة املتوافرة للناجني.

اإلجراءات األساسية: ما ميكن للمفّوضية والرشكاء القيام به ملاذا يختلف األطفال عن الراشدين؟

ÛÛ األطفال، وبشكٍل خاص األطفال الصغار، مييلون أقّل من الراشدين إىل

فهم أّن ما حصل لهم مؤٍذ، أو خاطئ، أو جرمي.

ÛÛ األطفال أقّل احتامالً يف اإلبالغ عن العنف الجنيس مبا أّن البيئة

الثقافية يف الكثري من املجتمعات ال تشّجع األطفال عىل رفع صوتهم. 

قد يكونون خائفني من تبعات التكلّم والكشف عن هوية الُجناة 

الراشدين، وخصوًصا إذا كانوا من معارفهم، أو حتّى من املقّربني 

إليهم.

ÛÛ من األسهل خداع األطفال أو إجبارهم عىل حاالٍت من اإلساءة أو

االستغالل مقارنًة مع الراشدين، كام أّن سلطتهم يف صنع القرارات 

بشأن حياتهم تكون ُمقيَّدة أكرث باإلجامل مقارنًة مع الراشدين.

ÛÛ األطفال يعتمدون عىل الراشدين الذين تُعَهد إليهم رعايتهم من أجل

تحقيق سعادتهم، وتأمني معيشتهم إلخ.

ÛÛ تبًعا ملرحلة النمو الجسدي لألطفال، قد يكونون أيًضا معرّضني لـخطر

أكرب يف اإلصابة، والتقاط األمراض املنقولة جنسًيا وفريوس نقص 

املناعة البرشية، ومعاناة املضاعفات يف خالل الحمل وبعده )أي يف 

حالة االغتصاب(.

ÛÛ من املثبت أّن التبعات النفسية االجتامعية للعنف واإلساءة خالل

مرحلة الطفولة واملراهقة ترتك آثاًرا دامئة وقد تخلّف رضًرا كبريًا عىل 

حياة الشخص، حتّى يف مرحلة الرشد. فسوف يحتاج األطفال إىل أن 

يشعروا باألمان والثقة بالراشدين مجّدًدا. ويحتاج األطفال واألرس 

الشفاء من تأثري العنف الجنيس؛ ويحتاج األطفال إىل العودة إىل 

املدرسة وإعادة بناء العالقات مع األقران.

الحامية من االستغالل واإلساءة الجنسَيني

 تتطرّق بشكٍل خاص إىل مسؤوليات الجهات الفاعلة الدولية يف 

مجال حفظ السلم واملجال اإلنساين، يف الوقاية من والتصدي 

لحوادث االستغالل واإلساءة الجنسيَني املرتكبة من قبل أفراد 

األمم املتّحدة، واملنظاّمت غري الحكومية، واملنظاّمت الحكومية 

الدولية ضّد الزمالء، وكذلك ضد املستفيدين من املساعدات، 

واتّخاذ اإلجراءات بأقىص رسعة ممكنة عند حدوث مثل هذه 

الحوادث.

املفاهيم األساسية

العنف الجنيس:

 هو أّي فعل جنيس، أو محاولة للحصول عىل فعل جنيس، أو تعليقات أو 

تحرّشات جنسية غري مرغوب فيها، أو أفعال تتعلق باالتجار أو موّجهة 

بطريقة أخرى، ضّد الحياة الجنسية للشخص باستخدام اإلكراه، من قبل أّي 

شخص بغّض النظر عن عالقته بالضحية، ويف أّي مكان، مبا يف ذلك املنزل 

والعمل عىل سبيل الذكر ال الحرص )منظّمة الصّحة العاملية، 2002(. العنف 

الجنيس هو شكل من أشكال العنف الجنيس واملبني عىل النوع االجتامعي، 

علاًم أّن بعض أنواع العنف الجنيس قد تُرتَكب من دون أّي عالقة بالتمييز 

القائم عىل النوع االجتامعي. إنّه يشمل التحرّش الجنيس، واالغتصاب، 

والدعارة، واالستعباد، واالستغالل الجنيس، واإلساءة الجنسية.

االستغالل الجنيس:

 هو أّي إساءة استعامل فعلية أو محاولة إساءة استعامل وضع من الضعف، 

أو التباين يف القّوة، أو الثقة ألغراٍض جنسية. وهذا يشمل االستفادة نقديًا، 

أو اجتامعيًا، أو سياسيًا من االستغالل الجنيس لشخٍص آخر.

الجنس من أجل البقاء/املتاجرة بالجنس:

 هو تبادل الجنس مقابل املال، والغذاء، والحصول عىل مأوى، والتعليم، 

وغري ذلك من السلع أو الخدمات.

اإلبالغ اإللزامي:

 إنّه يشري إىل القوانني والسياسات التي توكل إىل وكاالت معيّنة و/أو 

أشخاص معيّنني يف ِمَهن املساعدة )املعلّمون، العاملون االجتامعيون، 

العاملون يف املجال الصّحي، إلخ( مهّمة اإلبالغ عن اإلساءة الفعلية أو 

املشتبه بها بحّق الطفل )مثالً: الجسدية، الجنسية، اإلهامل، اإلساءة 

العاطفية والنفسية، الجامع الجنيس غري الرشعي(. من أجل االمتثال بشكٍل 

مالئم لقوانني اإلبالغ اإللزامي، يتعنيَّ عىل مزّودي الخدمات أن يفهموا فهاًم 

شاماًل قوانني اإلبالغ اإللزامي يف إطارهم ويتذكّروا أّن مصلحة الطفل الفضىل 

يجب أن تشّكل دامئًا االعتبار الرئييس لدى اتّخاذ اإلجراءات بالنيابة عن 

األطفال.

73
مليون فتى

150
مليون فتاة

 دون سّن

18 

اختربوا الجامع الجنيس باإلكراه

أو أشكاالً أخرى من العنف الجنيس الذي يتضّمن االحتكاك الجسدي

التقرير العاملي حول العنف ضّد األطفال، 2006



املفّوضية والرشكاء يف خضم العمل: أمثلة من امليدان

نوادي الفتيات يف ناميبيا

يف مخيّم أوزير لالجئني، وجد فريق الخدمة اليسوعية لالجئني طريقة مبتكرة ليس 

للرتويج لتعليم الفتيات فحسب، بل أيًضا للحّد من العنف ضّدهّن. فتّم تأسيس ناٍد 

للفتيات بهدف إبقاء الفتيات يف املدرسة. وبعدها بفرتٍة قصرية، اقرتح املعلّمون الذكور 

رضورة أن يتعلّم الفتيان السلوَك غري العنيف واحرتاَم النساء. وشعر املعلّمون أنّه من 

خالل نرش التوعية حول مسائل معيّنة مثل حمل املراهقات، واألمراض املنقولة جنسيًا، 

والعنف، وحّل النزاعات، سوف يساعد الربنامج عىل تغيري أمناط الحياة يف املخيّم. 

وتّم تحديد عرشة مرشدين وتوّسع النادي. وشارك يف النادي حواىل 2700 شاب وشابة 

ترتاوح أعامرهم بني 10 أعوام و20 عاًما.

منتدى األطفال يف نيبال

عمل الرشكاء مع األطفال الذين يعيشون يف مخياّمت الالجئني لتأسيس منتدى األطفال. 

جرى تقسيم املنتدى إىل لجان فرعية، وتطوير خطّة عمل ملعالجة مسائل محّددة، مثل 

ربط العنف الجنيس واملبني عىل النوع االجتامعي بأنظمة حامية الطفل
إّن تحديد الفجوات يف اإلطار القانوين الوطني، واملساهمة يف تقوية أنظمة جمع البيانات الوطنية حول العنف الجنيس واملبني عىل النوع االجتامعي، ودعم الحكومات 

لتحسني خدمات الوقاية واالستجابة للناجني من العنف الجنيس واملبني عىل النوع االجتامعي، هي إجراءات أساسية تُسهم يف تقوية نظام حامية الطفل األوسع.

يجب أن تبحث الوكاالت أيًضا يف كيفية تأسيس الروابط بني حامية الطفل والعنف الجنيس واملبني عىل النوع االجتامعي من أجل تفادي تكرار الجهود. ويُعترَب التنسيق 

مع القطاعات األخرى، مثل األمن والعدل، أساسيًا من أجل تعزيز اسرتاتيجية شاملة والعمل نحو نظام أكرث متاسًكا لحامية األطفال املعنيني من العنف الجنيس واملبني 

عىل النوع االجتامعي.

االتجار بالطفل واإلساءة واالستغالل الجنسيَني للطفل. يعمُل أعضاء املنتدى مًعا 

إلصدار مجلّة شهرية لنرش الرسائل عن حقوق الطفل، وينظّمون مناسبات لنرش 

التوعية مثل التمثيل، واملوسيقى، والرياضة، باإلضافة إىل اإلبالغ بشأن الحوادث 

املحّددة إىل ميّس املنتدى، وهو عامل ُمدرَّب مختّص مبوضوع الالجئني.

العمل مع الحكومة يف األردن

تدعم املفّوضية إدارة حامية األرسة، وهي املحطّة الحكومية املوّحدة لجميع 

القضايا املرتبطة بالعنف األرسي، مبا يف ذلك العنف الجنيس ضّد األطفال. توجد 

مراكز تابعة لإلدارة يف جميع املحافظات األردنية، وهي تعالج حاالٍت لألطفال 

الالجئني بالطريقة نفسها كحاالت املواطنني األردنيني. توظّف اإلدارة فرقًا 

متعّددة االختصاصات، قادرة عىل تلبية االحتياجات الطبية، والقانونية، والنفسية 

بون خصيًصا يف العمل  االجتامعية لألطفال وعائالتهم وحاميتهم. وموظّفوها ُمدرَّ

مة لتكون  مع األطفال والالجئني، كام أّن مراكزها تشمل غرفًا للمقابالت مصمَّ

صديقة للطفل. واإلدارة عضو يف لجان تحديد املصلحة الفضىل يف عامن، وكذلك 

يف مخيّم الزعرتي لالجئني.
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